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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Subjek dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Stella Matutina Salatiga yang beralamat 
di Jl. Diponegoro No.53 Salatiga. Populasi penelitian ini adalah semua siswa 
kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga yaitu sebanyak 141 siswa, dan sampel 
diambil sebanyak 84 siswa yang terdiri atas 27 siswa kelas VII C, 28 siswa kelas 
VII D, serta 29 siswa kelas VII E. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik cluster random sampling. 

 
B. Hasil Analisis Data 

Tingkat kemandirian belajar matematika ini diukur dengan 28 pernyataan 
dengan skala 1-4 maka diperoleh skor tertinggi yang dapat mungkin sebesar 4 x 
28 = 112, dan skor terendah yang mungkin dicapai adalah 1 x 28 = 28. Hasil 
penelitian tingkat kemandirian belajar matematika siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga menunjukan skor tertinggi 96 dari skor tertinggi yang dapat 
dicapai sebesar 112, dan skor terendah 47 dari skor terendah yang mungkin 
dicapai adalah 28. Berikut cara untuk menentukan jarak interval: 

 

Jarak Interval  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
 

= 
112−28

4
 

= 
84

4
 

= 21 
Berdasarkan nilai interval di atas maka dapat diidentifikasikan 

kecenderungan tingkat kemandirian belajar matematika siswa SMP Stella 
Matutina Salatiga dalam Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3 
Tingkat Kemandirian Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga 
No Kategori Rentang Jumlah Persentase 

1 Sangat tinggi 91 – 112 4 4,88% 

2 Tinggi 70 – 90 48 58,54% 

3 Cukup 49 – 69 29 35,37% 

4 Rendah 28 – 48 1 1,22% 

Jumlah   82 100% 

 
 Tabel 3 menunjukan 4,88% siswa kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga 

tingkat kemandirian belajar matematikanya sangat tinggi, 58,54% tinggi, 35,37% 
cukup dan 1,22% rendah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
mayoritas (58,54%) siswa tingkat kemandirian belajar matematiknya tinggi. 
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Diagram lingkaran kemandirian belajar matematika dapat dilihat pada Gambar 
2. 

 

 
 

Gambar 2 Diagram Lingkaran Kemandirian Belajar Matematika 
 
Tingkat kemandirian belajar matematika siswa kelas VII SMP Stella 

Matutina Salatiga ditinjau dari 3 aspek yaitu tanggung jawab dalam belajar, 
tegas dalam mengambil keputusan, serta memburu minat baru (Nurjannah, 
1995). 
1. Tingkat Kemandirian Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Stella 

Matutina Salatiga Ditinjau dari Tanggung Jawab dalam Belajar 
 Tingkat kemandirian belajar matematika siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga yang ditinjau dari aspek tanggung jawab dalam belajar ini 
diukur dengan 7 pernyataan dengan skala 1-4 maka diperoleh skor tertinggi 
yang mungkin dicapai sebesar 4 x 7 = 28, dan skor terendah yang mungkin 
dicapai adalah 1 x 7 = 7. Hasil penelitian tingkat kemandirian belajar 
matematika yang ditinjau dari aspek tanggung jawab dalam belajar 
menunjukan skor tertinggi 24 dari skor tertinggi yang dapat dicapai sebesar 
28, dan skor terendah 11 dari skor terendah yang mungkin dicapai adalah 7. 
Berikut cara untuk menentukan jarak interval: 
 

Jarak Interval  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
 

= 
28−7

4
 

= 
21

4
 

= 5,25 (dibulatkan menjadi 5) 

Sangat 
Tinggi

9%

Tinggi
58%

Cukup
32%

Rendah
1%
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Berdasarkan nilai interval tersebut maka dapat diidentifikasikan 
kecenderungan tingkat kemandirian belajar matematika siswa SMP Stella 
Matutina Salatiga dalam Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 
Tingkat Kemandirian Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga 
Ditinjau dari Aspek Tanggung Jawab dalam Belajar 

No Kategori Rentang Jumlah Persentase 

1 Sangat tinggi 23 - 28 6 7,32% 

2 Tinggi 18 - 22 31 37,81% 

3 Cukup 13 - 17 42 51,22% 

4 Rendah 7 - 12 3 3,66% 

Jumlah   82 100% 

 
Tabel 4 di atas menunjukan 7,32% siswa kelas VII SMP Stella Matutina 

Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya sangat tinggi, 37,81% 
tinggi, 51,22% cukup dan 3,66% rendah. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas (51,22%) siswa kelas VII SMP Stella Matutina 
Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya cukup ditinjau dari 
aspek tanggung jawab dalam belajar. Hasil ini menunjukan bahwa 
mayoritas siswa belum mempunyai rasa percaya diri atas kemampuannya, 
masih terus bergantung pada orang lain dan belum mampu untuk 
menentukan sendiri arah belajarnya. Diagram lingkaran kemandirian 
belajar matematika ditinjau dari aspek tanggung jawab dalam belajar dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3 Diagram Lingkaran Kemandirian Belajar Matematika 
Ditinjau dari Aspek Tanggungjawab dalam Belajar  
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2. Tingkat Kemandirian Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga Ditinjau dari Tegas dalam Mengambil Keputusan 

Tingkat kemandirian belajar matematika siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga yang ditinjau dari aspek tegas dalam mengambil 
keputusan ini diukur dengan 8 pernyataan dengan skala 1-4 maka diperoleh 
skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 4 x 8 = 32, dan skor terendah 
yang mungkin dicapai adalah 1 x 8 = 8. Hasil penelitian tingkat kemandirian 
belajar matematika yang ditinjau dari aspek tegas dalam mengambil 
keputusan menunjukan skor tertinggi 28 dari skor tertinggi yang dapat 
dicapai sebesar 32, dan skor terendah 11 dari skor terendah yang mungkin 
dicapai adalah 8. Berikut cara untuk menentukan jarak interval: 

 

Jarak Interval  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
 

= 
32−8

4
 

= 
24

4
 

= 6 
Berdasarkan nilai interval di atas maka dapat diidentifikasikan 

kecenderungan tingkat kemandirian belajar matematika siswa SMP Stella 
Matutina Salatiga dalam Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5 
Tingkat Kemandirian Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga 
Ditinjau dari Aspek Tegas dalam Mengambil Keputusan 

No Kategori Rentang Jumlah Persentase 

1 Sangat tinggi 26 – 32 6 7,32% 

2 Tinggi 20 – 25 39 47,56% 

3 Cukup 14 – 19 35 42,68% 

4 Rendah 8 – 13 2 2,44% 

Jumlah   82 100% 

 
 Tabel 5 diatas menunjukan 7,32% siswa kelas VII SMP Stella 

Matutina Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya sangat tinggi, 
47,56% tinggi, 42,68% cukup dan 2,44% rendah. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas (47,56%) siswa kelas VII SMP Stella Matutina 
Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya tinggi ditinjau dari 
aspek tegas dalam mengambil keputusan. Hasil ini menunjukan bahwa 
mayoritas siswa sudah mempunyai keberanian dalam mengambil 
keputusan dan mampu mengatasi atau menyelesaikan masalah, dalam hal 
ini adalah masalah yang berhubungan dengan matematika. Diagram 
lingkaran kemandirian belajar matematika ditinjau dari aspek tegas dalam 
mengambil keputusan dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Diagram Lingkaran Kemandirian Belajar Matematika Ditinjau dari 
Aspek Tegas dalam Mengambil Keputusan 

3. Tingkat Kemandirian Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga Ditinjau dari Memburu Minat Baru. 
 Tingkat kemandirian belajar matematika siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga yang ditinjau dari aspek memburu minat baru ini diukur 
dengan 13 pernyataan dengan skala 1-4 maka diperoleh skor tertinggi yang 
mungkin dicapai sebesar 4 x 13 = 52, dan skor terendah yang mungkin 
dicapai adalah 1 x 13 = 13. Hasil penelitian tingkat kemandirian belajar 
matematika yang ditinjau dari aspek tegas dalam mengambil keputusan 
menunjukan skor tertinggi 46 dari skor tertinggi yang dapat dicapai sebesar 
52, dan skor terendah 22 dari skor terendah yang mungkin dicapai adalah 
13. Berikut cara untuk menentukan jarak interval: 
 

Jarak Interval  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
 

  = 
52−13

4
 

  = 
39

4
 

  = 9,75 (dibulatkan menjadi 10) 
Berdasarkan nilai interval di atas maka dapat diidentifikasikan 

kecenderungan tingkat kemandirian belajar matematika siswa SMP Stella 
Matutina Salatiga dalam Tabel 6 berikut ini. 
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Tabel 6 
Tingkat Kemandirian Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga 
Ditinjau dari Aspek Memburu Minat Baru 

No Kategori Rentang Jumlah Persentase 

1 Sangat tinggi 43 - 52 7 8,54% 

2 Tinggi 33 - 42 48 58,54% 

3 Cukup 23 - 32 26 31,71% 

4 Rendah 13 - 22 1 1,22% 

Jumlah   82 100% 

 
Tabel 6 diatas menunjukan 8,54% siswa kelas VII SMP Stella Matutina 

Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya sangat tinggi, 58,54% 
tinggi, 31,71% cukup dan 1,22% rendah. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas (58,54%) siswa kelas VII SMP Stella Matutina 
Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya tinggi ditinjau dari 
aspek memburu minat baru. Hasil ini menunjukan bahwa mayoritas siswa 
sudah mempunyai kreatifitas yang baik,  bersikap berani untuk mencoba 
hal baru, serta mampu menyatakan buah pikiran dengan baik pula. 
Diagram lingkaran kemandirian belajar matematika ditinjau dari aspek 
memburu minat baru dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5 Diagram Lingkaran Kemandirian Belajar Matematika Ditinjau dari 
Aspek Memburu Minat Baru 
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C. Pembahasan 
Penelitian ini melibatkan 82 siswa dari 84 siswa yang menjadi subjek 

penelitian dari kelas VII C,VII D dan VII E, karena 2 siswa tidak berangkat ketika 
penelitian dilaksanakan. Data penelitian untuk pengukuran variabel kemandirian 
belajar matematika menggunakan 3 aspek yaitu tanggung jawab dalam belajar, 
tegas dalam mengambil keputusan, serta memburu minat baru (Nurjanah, 
2011). 

Uji validitas dan reliabilitas alat ukur data digunakan untuk mendapatkan 
data penelitian yang valid dan reliabel. Alat ukur data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah lembar angket. Uji validitas pada variabel kemandirian 
belajar matematika didapatkan hasil bahwa dari 43 item pernyataan terdapat 
28 item yang valid dan 15 item tidak valid karena nilai r < 0,2. Nilai reabilitas 
didapat > 0,70 yaitu 0,855 yang berarti alat ukur kemandirian belajar 
matematika tersebut dapat dikatakan reliabel dan dapat dipercaya. 

Hasil dari penelitian ini setelah dilakukan pengolahan data menunjukan 
bahwa 4,88% siswa kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga mempunyai tingkat 
kemandirian belajar matematika yang sangat tinggi, 58,54% tinggi, 35,37% 
cukup dan 1,22% rendah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
mayoritas (58,54%) siswa tingkat kemandirian belajar matematikanya tinggi. 
Hasil tersebut tentunya tidak begitu baik karena meskipun sebagian besar 
siswa memiliki tingkat kemandirian belajar matematika yang tinggi, masih ada 
35,37% siswa yang tingkat kemandirian belajar matematikanya tergolong 
cukup bahkan masih ada 1,22% siswa dengan tingkat kemandirian belajar 
matematikanhya rendah. Secara keseluruhan aspek yang cenderung 
menunjukan tingkat kemandirian belajar matematikanya rendah adalah 
tanggung jawab dalam belajar. Aspek tanggung jawab dalam belajar pada 
penelitian ini mempunyai dua indikator, yaitu adanya rasa percaya pada diri 
sendiri atas kemampuannya dan tidak tergantung secara terus menerus pada 
orang lain. 

Sejalan dengan pendapat Nurjannah (1995) yang menyebutkan bahwa 
kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu tanggung jawab dalam belajar, 
tegas dalam mengambil keputusan, serta memburu minat baru. Berdasarkan 
hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap aspek saling 
berkaitan, karena setiap aspek mempunyai pengaruh yang kuat dan saling 
melengkapi dalam membentuk kemandirian belajar dalam diri siswa. Ketika 
salah satu aspek tidak terpenuhi dengan baik, dalam penelitian ini adalah aspek 
tanggung jawab dalam belajar maka hal ini akan berdampak terhadap tingkat 
kemandirian belajar matematika yang cukup ataupun rendah. 
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Demikian rincian tingkat kemandirian belajar matematika siswa kelas VII 
SMP Stella Matutina Salatiga ditinjau dari setiap aspek yang ada. 
1. Tingkat Kemandirian Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Stella 

Matutina Salatiga Ditinjau dari Tanggung Jawab dalam Belajar 
Hasil penelitian menunjukan 7,32% siswa kelas VII SMP Stella 

Matutina Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya sangat 
tinggi, 37,81% tinggi, 51,22% cukup dan 3,66% rendah. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas (51,22%) siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya cukup 
ditinjau dari tanggung jawab dalam belajar. Hasil tersebut tentunya tidak 
begitu baik karena justru sebagian besar siswa hanya memiliki tingkat 
kemandirian belajar matematika yang cukup, bahkan masih ada 3,66% 
siswa yang tingkat kemandirian belajar matematikanya tergolong rendah 
ditinjau dari aspek tanggung jawab dalam belajar. Hasil ini menunjukan 
bahwa setiap siswa harus lebih lagi belajar untuk percaya diri dengan 
kemampuan yang dimiliki, juga berusaha agar tidak terus menerus 
bergantung kepada orang lain. Dalam penyajian materi pelajaran kepada 
siswa, guru perlu memberikan masalah-masalah yang merangang siswa 
untuk berfikir, sehingga  kemampuan berfikir siswa akan meningkat. 
Masalah-masalah yang disajikan perlu dihubungkan dengan kehidupan 
nyata, sehingga siswa akan lebih mudah mempelajari sesuatu yang ada 
hubungannya dengan kenyataan. Dalam hal ini guru harus memberikan 
banyak kebebasan kepada siswanya menyelidiki sendiri, mengamati 
sendiri, belajar sendiri, mencari pemecahan masalah sendiri. Bila seorang 
siswa sudah terbiasa belajar sendiri, mencari pemecahan masalah sendiri 
maka diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggungjawab yang besar 
terhadap apa yang dikerjakannya dan akan menyebabkan rasa percaya 
dirinya semakin meningkat yang akibat selanjutnya siswa akan meningkat 
tingkat kemandirian belajarnya.        

2. Tingkat Kemandirian Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga Ditinjau dari Tegas dalam Mengambil Keputusan 

Hasil penelitian menunjukan 7,32% siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya sangat 
tinggi, 47,56% tinggi, 42,68% cukup dan 2,44% rendah. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas (47,56%) siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya tinggi 
ditinjau dari aspek tegas dalam mengambil keputusan. 

Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian dengan 
tingkat kemandirian belajar matematika yang ditinjau dari tanggung jawab 
dalam belajar. Mayoritas siswa memiliki tingkat kemandirian belajar 
matematika yang tinggi, namun masih ada 42,68% siswa dengan tingkat 
kemandirian belajar cukup dan 2,44%% siswa yang tingkat kemandirian 
belajar matematikanya tergolong rendah ditinjau dari tegas dalam 
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mengambil keputusan. Mayoritas siswa dikategorikan dalam tingkat 
kemandirian belajar matematika yang tinggi, namun sebagian siswa masih 
harus berlatih agar mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan 
dan belajar untuk mengatasi serta menyelesaikan setiap masalah yang 
berkaitan dengan matematika. 

3. Tingkat Kemandirian Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga Ditinjau dari Memburu Minat Baru 

Hasil penelitian menunjukan 8,54% siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga tingkat kemandirian belajar matematikanya sangat 
tinggi, 58,54% tinggi, 31,71% cukup dan 1,22% rendah. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas (58,54%) siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga tingkat kemandirian belajarnya tinggi ditinjau dari 
memburu minat baru. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa sebagian besar siswa 
mempunyai tingkat kemandirian belajar yang tinggi. Meskipun sebagian 
besar siswa tingkat kemandirian belajar matematikanya tinggi, namun 
masih terdapat 31,71 siswa dengan tingkat kemandirian belajar 
matematikanya cukup dan 1,22% siswa dengan tingkat kemandirian belajar 
matematikanya tergolong rendah ditinjau dari memburu minat baru. Aspek 
memburu minat baru dalam penelitian ini mempunyai tiga indikator, yaitu 
bertindak kreatif, berani untuk mencoba hal yang baru serta mampu dan 
berani dalam menyampaikan pendapat. Hasil ini sejalan dengan Slameto 
(2003) yang menyebutkan bahwa salah satu kebutuhan siswa adalah 
kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu, mendapatkan pengetahuan, 
informasi dan untuk mengerti sesuatu. Hanya melalui belajarlah upaya 
pemenuhan kebutuhan ini dapat terwujud. Dalam penelitian ini tingkat 
kemandirian belajar matematika siswa yang mayoritas tinggi ditinjau dari 
memburu minat baru membuktikan bahwa dengan adanya rasa ingin tau 
yang tinggi dari dalam diri siswa, siswa mampu bertindak kreatif dan berani 
untuk mencoba hal-hal yang baru dan pada akhirnya tingkat kemandirian 
belajar matematika siswa dalam aspek ini sebagian besar adalah tinggi. 
Sesuai dengan pengertian kemandirian belajar matematika yaitu suatu 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang didorong oleh 
kemauan sendiri tanpa bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 
masalah matematika, maka siswa tidak boleh terus-menerus bergantung kepada 
guru atau temannya yang lebih pandai ketika belajar matematika. Setiap siswa 
dituntut untuk mempunyai inisiatif, kreativitas serta tanggung jawab yang baik 
untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika. 


